
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

                 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2559              
ข้อ 13(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
                 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 13(3) องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย            และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มา
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ดังนี้   
ก. วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
               "พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน จุดยืนประชาธิปไตย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ชุมชน ด ารงตนตามหลักธรรมาภิบาล ประสานงาน      
มีส่วนร่วม น ากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี" 
ข. พันธกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
              1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาท้องถิ่น  
              2.  จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน  
              3.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
              4.  ส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
              5.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  
              6.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
        2.  ชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        4. ประชาชนมีรายได้และอยู่ดี กินดี 
        5. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้  แหล่งน้ า  ้ ดิน อุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ า  ้ และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 
        6. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

 



 
        7. ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ จากภาครัฐทั่วถึงและมีคุณภาพ 
        8. การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม 
    
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข 
        1. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
        2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
        3. การส่งเสริมการ กีฬาและนันทนาการ 
        4. การส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
        5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร 
        6. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบรอย 
        1. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
        2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปองดอง สามัคคีของประชาชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
        1. ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และผลิภัณฑ์ชุมชน 
        2. พัฒนาการเกษตร และเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
        3. ส่งเสริมกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        4. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
        5. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมรณรงค์ปลูกป่า พื้นที่สีเขียว 
        3. การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย ความสะอาดของชุมชน 
        4. การป้องกันอุทกภัย และภัยธรรมชาติ 
    
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. การดูแลรักษาอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ  
        2. ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของครอบครัว ท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
        1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
        2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
        3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสม  
        4. พัฒนา ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน 



 

       ยุทธศาสตร์ที่  8  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
        1. ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดการเสริมสร้างทัศคติค่านิยมในการป้องกันปรามปราบการคอร์รัปชั่น           
           ในหน่วยงานของรัฐ 
        2. สร้างเครือข่ายป้องกันปรามปราบทุจริตคอร์รัปชั่นให้บุคลากรของรัฐทุกระดับ  เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังการมีส่วนร่วม 
           ในการป้องกันปราบปรามทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้องค์กรใสสะอาดปราศจากทุจริต  
        3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลุกจิตส านึกขององค์กร มีทักษะกระบวนการวินัย                         
            มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตแบบยั่งยืน 

ง. การวางแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 
ปี ต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

237 641,768,259.00 253 637,386,851.00 253 635,360,931.00 253 627,093,951.00 

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

19 3,180,000.00 18 3,040,000.00 18 3,040,000.00 18 3,040,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข 
 

114 29,737,010.60 116 29,728,410.60 116 29,593,410.60 116 29,728,410.60 

การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

25 3,905,000.00 26 6,635,000.00 26 3,935,000.00 26 3,935,000.00 



การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 
 

45 4,449,000.00 46 4,649,000.00 46 4,649,000.00 46 4,649,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

20 2,050,000.00 26 2,362,000.00 26 2,362,000.00 26 2,362,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 
 

72 46,913,000.00 67 46,991,000.00 67 46,991,000.00 67 46,721,000.00 

การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 
 

2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 

รวม 534 732,042,269.60 554 730,832,261.60 554 725,971,341.60 554 717,569,361.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ. การจัดท างบประมาณ 
    ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 35,819,779 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 2,466,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 80,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข 16 11,485,869.10 

การด้านการการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย 5 525,305.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ การเกษตร และการท่องเที่ยว 2 20,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 230,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 27 21,012,605.00 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน - - 

รวม 76 35,819,779.10 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง แยกการเกษตรฝั่ง
ขวา หมู่ที่ 3 

 75,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
3,038 ม.พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายทิศตะวันตก  
หมู่ที่ 5 

 70,000.00 เพ่ือให้
สะดวกใน
การเดินทาง 

ลงหินลูกรังกว้าง 4 ม.
ยาว 993 ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหน้าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

 75,000.00 เพ่ือให้
สะดวกใน
การเดินทาง 

ปรับปรุงถนนคสล.กว้าง 
4 ม.ยาว 35 ม.หนา 
0.10 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง) 
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินลูกรังถนน
ทางเกวียนเดิมสายบ้าน 
ยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ 6 

 125,000.00 ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

ลงหินลูกรังกว้าง 3 ม.
ยาว 500 ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 



5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตะวันออกวัด  
หมู่ที่ 7 

 175,000.00 ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 125 ม. หนา 
0.15 ม.พร้อมเฉลี่ยไหล่
ทางข้างละ 0.15 ม. 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายวงแหวน- 
ห้วยเขายอด 

 125,000.00 ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

ลงหินลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว 700 ม.พร้อมพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายเชื่อม 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 8 

 175,000.00 ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน ์

ก่ออิฐบล็อค 2 ก้อน 
ขนาด 0.40X0.40ม. 
พร้อมผาปิด 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายคลอง 3L หมู่ที่ 9 

 31,000.00 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ลงหินลูกรัง 
สายคลอง 3L 
 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,954 ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม คสล.
โดยลาดยาง หมู่ที่ 12 

 175,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ขนาดก้าง 4 ม.ยาว 150 
ม.หนา0.40 ม. 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

 145,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
1,500 ม.หนา0.15 ม.  
ไม่มีไหล่ทาง 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายดาวเรือง-วินัย 
หมู่ที่ 17 

 145,000.00 เพ่ือให้
สะดวกใน
การเดินทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
200 ม.หนา 0.15 ม.มี
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.30 ม. 

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าวัดชุมทาง
เชื่อมทางหลวง-ขอนแก่น
ยางตลาด หมู่ที่ 18 

 145,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
130 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 

13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายศรีประเสริฐ 2 
หมู่ที่ 19 

 125,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 
4 ม.ยาว 230 ม.พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 

14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายกลางทุ่ง 1 
หมู่ที่ 20 
 

 145,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 
3.50 ม.ยาว 840 ม.
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 



15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

 145,000.00 เพ่ือเป็นการ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 500 ม.แบบมีฝาปิด 

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 
ซอย 5-1 เส้นถนน
กลางบ้าน หมู่ที่ 13 

 175,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการไหล
ของน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.40 ม.ยาว 
500 ม.สูง 0.40 แบบมี
ฝาปิดวางท่อขนาด 
40X100 ม. 
จ านวน 80 ท่อน 

17. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 5,7,8,9 
หมู่ที่ 14 

 175,000.00 เพ่ือให้น้ า
ไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบ
ก่ออิฐบล๊อค กว้าง 0.40 
ม.ยาว 1ล000 ม.สูง 
0.40 ม.ฉาบด้านใน 

18. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด 
 

 20,000.00 เพ่ือให้มีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างประบาผิวดิน 

19. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าปักเสาพาดสายสาย
ยางตลาด-ดอนกลอย 
หมู่ที่ 9 
 

 45,000.00 เพ่ือเป็นการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปัก
เสาพาดสาย ระยะทาง 
200 ม. จ านวน 5 ต้น 

20. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าปักเสาพาดสาย 
สายดอนปู่ตา-สายทางเข้า
บ้านชลประทาน หมู่ที่ 16 
 

 175,000.00 เพ่ือเป็นการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าให้
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปัก
เสาพาดสาย ระยะทาง 
160 ม. จ านวน 4 ต้น 

21. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี 
หมู่บ้าน ฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่ จ านวน 17 หมู่บ้าน 

 30,000.00 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม
ประเพณี 

ประเพณี 

22. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 ชาวประชาเป็นสุข 

 10,000.00 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม 

ประชาชน 



23. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม-
จริยธรรม กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวันครู ไหว้ครู  
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและวันส าคัญอ่ืนๆ 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการ
ปลูก
จิตส านึก 

เด็กๆที่อยู่ในพื้นท่ี 

24. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการto be number 
one 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน
กลุ่มเยาวชน 

เยาวชน 

25. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการจัดหาวัสดุเคมี
ควบคุมโรคระบาดตาม
ฤดูกาล เช่น ทรายก าจัด
ลูกยุงลาย น้ ายาเคมีก าจัด
ยุงพาหนะน าโรค ฯลฯ 

 40,000.00 เพ่ือเป็นการ
ก าจัดยุงลาย 

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการก าจัดโรค 

26. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตามฤดูกาล 

 10,000.00 เพ่ือป้องกัน
โรคระบาด 
ในพ้ืนที่ 

จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์
ยา 

27. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน/จัดสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
และอุปกรณ์การเรียน 

 253,300.00 จัดสื่อการ
เรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
และรอบบริเวณศูนย์
พัฒนา 

 0.00 เพ่ือเป็นการ
ซ่อมแซม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

29. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการอาหารกลางวัน  456,000.00 เพ่ือร่างกาย
ที่แข็งแรง 

พัฒนาศูนย์เด็ก 

30. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการอาหารเสริมนม  285,469.10 เพ่ือสุขภาพ 
ที่ด ี

เด็กในศูนย์ 

31. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา
มวลชนเพื่อการปรองดอง 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชน
ได้ออกก าลัง
กาย 
 

ประชาชน 



32. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาส าหรับชุมชน 

 55,000.00 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมใน
เรื่องของการ
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชน 

33. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ 

 10,000.00 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม 

เด็กและเยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

34. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวเพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายสตรีในชุมชน 

 20,000.00 เพ่ือสร้าง
ระบบ
เครอืข่าย
สตรีให้มี
ความ
เข้มแข็ง 

กลุ่มเครือขา่ย 

35. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

 10,000.00 เพ่ือสร้าง
โอกาส
ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

คนชรา คนพิการ 

36. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน
กลุ่มสตรี 

จัดตั้งโรงเรียน 

37. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ และสนับสนุน
การสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุและ
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการและทุ
พลภาพ 

 9,070,000.00 เพ่ือจ่ายเงิน
สงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ หรือทุพลภาพ 

38. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน อบต. 
ยางตลาด 

 50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบ 

กลุ่มกองทุน 

39. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
อาหารกลางวัน 

 730,100.00 เพ่ือสุขภาพ
พลานามัย
ของเด็กที่
สมบูรณ์ 

เด็กนักเรียน 



40. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
อาหารกลางวัน 

 456,000.00 เพ่ือ
ประโยชน์ใน
ด้านสุขภาพ 

อาหาร 

41. การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

 30,000.00 เพ่ือป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ประชาชน 

42. การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการด าเนินงานและ
บริหารจัดการศูนย์แพทย์
ฉุกเฉิน 

 20,000.00 เพ่ือเป็นค่า
ในการ
ด าเนินงาน 

ประชาชน 

43. การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการักษาาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ และโรคระบาด 

 445,305.00 เพ่ือป้องกัน
อุทกภัย 

ประชาชน 

44. การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงกายุติความรุนแรง
และปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว 

 20,000.00 เพ่ือยุติความ
รุนแรง
ภายใน
ครอบครัว 

ครอบครัว 

45. การด้านการการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
คนในชาติ 

 10,000.00 เป็นการสร้าง
ความ
ปรองดอง
ของคนใน
ชาติ 

ประชาชน 

46. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางพระราชด าริ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา/ส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ 
เช่นการท ากรอบรูป
วิทยาศาสตร์ เก้าอ้ี พับ
จากไม้ไผ่ 

 10,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน 

ประชาชน 

47. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางพระราชด าริ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 
 

โครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 10,000.00 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมเรื่อง
ของคุณภาพ
ชีวิต 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ทั้ง 
17 หมู่บ้าน 



48. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

 10,000.00 เพ่ือให้มี
ธรรมชาติ 

ต้นไม้ 

49. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 220,000.00 ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

การจัดเก็บ 

50. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด 

 120,000.00 เพ่ือเป็นการ
ซ่อมแซม 

หลังคาป้าย 

51. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 
 

 250,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน 

องค์กร 

52. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการในภารกิจของ 
อบต.ยางตลาด 
 

 1,341,757.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ค่างาน 

53. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
 

 140,000.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ค่าตอบแทน 

54. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพร้อม
สวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ 
 

 14,855,083.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ค่าตอบแทน 

55. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น 

 184,421.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

จ่ายสมทบทุน 

56. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

 239,844.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

องค์กร 

57. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ พิธี
ทางศาสนา และงานรัฐพิธี
ต่างๆ 
 

 142,000.00 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ารับรอง 

ค่ารับรอง 



58. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน ผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร 

 234,000.00 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

จ่ายสมทบทุน 

59. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 

 10,000.00 เพ่ือเป็นการ
รองรับ 

พวงมาลัย 

60. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

 340,500.00 เพ่ือเป็นการ
จัดหา 

อุปกรณ์ 

61. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
ส านักงาน ครุภัณฑ์โรงงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

 927,400.00 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

62. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 248,600.00 เพ่ือเป็นการ
จัดหา
อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 

63. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาค่าวัสดุเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า
องค์กร 

 50,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ท างาน 

วัสดุ 

64. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

 10,000.00 เพ่ือเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์ 

การจัดท าแผน 

65. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

 447,000.00 เพ่ือจัดหา
วัสดุ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

66. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์
ประจ าศูนย์ อปพร. 

 50,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ท างาน 

วัสดุ 

67. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม 

 50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซม 

วัสดุ 

68. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด 

 120,000.00 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าในการ
เลือกตั้ง 

ค่าตอบแทน 



69. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการประชาสัมพันธ์
และบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ประจ าปี 
2560 

 10,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
ทราบและ
สะดวกใน
การจัดเก็บ 

ประชาชน 

70. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการด าเนินการจัดท า
บัญชีด้วยระบบ e-laas 

 120,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

การท าด้วยระบบ 

71. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
ระยะที่ 2 

 500,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
จัดเก็บ 

การเก็บภาษี 

72. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการวางและจัดท าผัง
ชุมชน 

 20,000.00 เพ่ือ
ประโยชน์ต่อ
องค์กร 

องค์กร 

73. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดท าค่าพิกัดแนว
เขตการปกครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลยาง
ตลาด 

 10,000.00 เพ่ือให้ทราบ
แนวเขต 

แนวเขต 

74. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ผลิต
น้ าประปา 

 440,000.00 เพ่ือจัดหา
อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 

75. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
ยางตลาด 

 122,000.00 เพ่ือ
ประโยชน์
ของพนักงาน 

พนักงาน ข้าราชการ 
พนักงานจ้างเหมา ฝ่าย
การเมือง 

76. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ 

 30,000.00 เพ่ือสะดวก
ในการ
ท างาน 

ห้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1 โครงการ จ านวนเงิน 10,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข 1 10,000.00 0 0.00 

รวม 1 10,000.00 0 0.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคตาม
ฤดูกาล 

 10,000.00 10,000.00 16/2561 08/11/2560 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 100% 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
237.

0 
641.77 20.0 2.47 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

19.0 3.18 4.0 0.08 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข 

114.
0 

29.74 16.0 11.49 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.การด้านการการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

25.0 3.90 5.0 0.53 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
พระราชด าริ การเกษตร และการท่องเที่ยว 

45.0 4.45 2.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20.0 2.05 2.0 0.23 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 72.0 46.91 27.0 21.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

8.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่าง
ยั่งยืน 

2.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวงัว หมู่ที่  ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะทางด้านการกีฬาฟุตบอล/วอลเลย์บอล 
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
ในปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ฯ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ซ.คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) นายสมหมาย ทับศรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด      ประธานกรรมการ  
(2) นายกิตติ   ภูเนานิล         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด             กรรมการ  
(3) นายชยพล   ประทุมวัน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด      กรรมการ  
(4) นายประสิทธิชัย   กัลยาสนธ์     สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด        กรรมการ  
(5)  นายศักดาพล   โกสุมภ์ศิริ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                        กรรมการ 
(6)  นางวรีพร  ภูแล่นกี่                นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                       กรรมการ 
(7) นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       กรรมการ  
(8) นายสหนฤนนท์   ภูนาเมือง    ท้องถิ่นอ าเภอยางตลาด                            กรรมการ  
(9) ผู้อ านวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา                                                         กรรมการ  

           (10) นายทรงศิลป์     ภูกาสอน     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ 
(11) นายบุญช่วย   กุญชะโมรินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ 
(12)  นางวิภาพร      ผลเรือง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ 
(13)  นายสุวิทย์   ภูโปร่ง              ก านันต าบลยางตลาด                                           กรรมการ 
(14) นายเทวัญ ภูคะฮาด    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14          กรรมการ 
(15) นายสุรศักดิ์   พรมโคตร         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17             กรรมการ 
(16) นายอธิวัฒน์  ภูส าเภา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7         กรรมการ  
(17) นายบุญมา ภูพิพัฒน์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6         กรรมการ  
(18) นายมงคล ภูผิวเขียว   สมาชิก อบต . หมู่ที่ 5         กรรมการ  
(19) นายมี    เถาวัลย์ราช             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11         กรรมการ  

          (20) นายสมัย ภูคงน้ า           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   กรรมการและเลขานุการ  
          (21) นายไชยวุษณ์   นระแสน  หัวหน้าส านักปลัด                               ผู้ช่วยเลขานุการ  
          (22) นางเสาวณีย์   ชินโณ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ผู้ช่วยเลขานุการ  
          (23) นายเตชธรรม ภูผานิล         ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) นายสมัย      ภูคงน้ า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด    ประธานกรรมการ 
(2)  นางพิศมัย  จุฑาศรี             ผูอ้ านวยการกองคลัง                                          กรรมการ 
(3)  นายเสกสรรค์   ภูคงน้ า        ผู้อ านวยการกองช่าง                                          กรรมการ           
(4) นางสุริตรา พันธุ์โพธิ์คา        ผู้อ านวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม             กรรมการ 
(5) นายทินกร บุญราศรี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
(6) นายทองพูน   เรืองชาญ        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5                                         กรรมการ 
(7) นายศักดา   โคตรท่าแก        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11                                         กรรมการ 
 
 
 
 



 

 
(8) นายจันทร์ไดย์   รัตน์ศรี        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16                                         กรรมการ 
(9) นายไชยวุษณ์   นระแสน หัวหน้าส านักปลัด                กรรมการและเลขานุการ  
(10) นางเสาวณีย์   ชินโณ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ผู้ช่วยเลขานุการ        
(11) นายเตชธรรม ภูผานิล     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
               ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
     
               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  24   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561 
 
 
                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                          (นายสมหมาย   ทับศรี) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 
 


